
Ata da octagésima Primeira Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 1 

Química 2 

No quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e vinte 3 

e cinco minutos, na sala C-3.14, Prédio C do DCNAT, Campus Dom Bosco, teve início 4 

a octagésima primeira Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Química. Estavam 5 

presentes, sob a presidência da Professora Patrícia Benedini Martelli, os seguintes 6 

membros do Colegiado: os professores Luiz Gustavo de Lima Guimarães, Luciana 7 

Guimarães, Honória de Fátima Gorgulho, Stella Maris Resende e o discente Rafael 8 

Faria Valdo. A Presidente deu início aos trabalhos com os seguintes itens: Item 1: 9 

Aprovação da pauta; pauta aprovada. Item 2: Aprovação da ata da 80ª reunião 10 

ordinária; ata aprovada. Item 3: Aprovação de planos de ensino 2016/2; com 11 

exceção do plano da unidade curricular Química Orgânica Experimental (bacharelado) 12 

todos os planos analisados foram aprovados. Item 4: Ad-referendum de pedidos de 13 

quebra de pré-requisito; o colegiado aprovou por unanimidade o ad-referendum 14 

concedido à aluna Geizimara Nazaré Oliveira do Nascimento para quebra de pré-15 

requisito para cursar Bioquímica Experimental. Para a aprovação do ad-referendum 16 

concedido à discente Patrícia Kelen de Almeida Silva para quebra de pré-requisito 17 

para cursar Físico-Química II, contabilizou um voto contra, uma abstenção e quatro 18 

votos a favor. Item 5: Solicitação de regime especial de estudos; em atendimento 19 

ao requerimento eletrônico 23063/2016, o colegiado concedeu regime especial de 20 

estudos à aluna Emanuelle Rocha da Silva durante o segundo semestre letivo de 21 

2016. Item 6: V Mostra de Profissões de UFSJ; a Profa. Patrícia informou que o 22 

curso de Química participará da V Mostra de Profissões da UFSJ que ocorrerá em 22 23 

de outubro de 2016. A coordenadora ainda expôs que conforme ocorrido nos anos 24 

anteriores serão abertas inscrições para os alunos que tenham interesse em atuarem 25 

como monitores no evento e perguntou aos membros do colegiado se alguém se 26 

dispunha a ajudar no evento. Foram dadas sugestões sobre experimentos e 27 

equipamentos a serem levados para o evento e todos se mostraram dispostos a ajudar 28 

em escala de revezamento no dia do evento. Item 7: Informes; (1) a professora 29 

Patrícia apresentou ao colegiado o memo eletrônico 145/2016 - DCNAT solicitando a 30 

indicação de um docente estável para compor a Comissão de Avaliação de 31 

Desempenho da Profa. Maíra Nicolau de Almeida. O colegiado indicou o Prof. 32 



Josefredo Rodriguez Pliego Júnior para compor a comissão e caso esse tenha algum 33 

impedimento, como segunda opção, foi indicado o Prof. Clebio Soares Nascimento 34 

Júnior.  Item 12: Espaço livre; (1) o aluno Rafael apresentou o pedido da discente 35 

Renata Aparecida de Jesus Neves para exclusão da unidade curricular Física 36 

Experimental I de seu horário de aulas. Segundo a aluna, sua inscrição na referida 37 

disciplina foi realizada irregularmente na terceira etapa da inscrição periódica. Decidiu-38 

se que a coordenadora irá conferir no sistema em que momento da inscrição periódica 39 

essa disciplina foi incluída no horário da aluna e se ficar comprovado que a inscrição 40 

aconteceu na terceira etapa, serão tomadas as providências necessárias para sua 41 

exclusão. (2) o aluno Rafael trouxe a questão da reunião sobre segurança no CDB 42 

ocorrida com o reitor no dia 29/10/16. Conforme sugerido na própria reunião, os alunos 43 

deverão solicitar a liberação de um horário de aula para realização de nova reunião 44 

com o reitor. O colegiado aprovou a sugestão e decidiu que será enviado e-mail para 45 

todos os professores que tiverem aulas no dia e horário em que a reunião for 46 

acontecer, sugerindo a liberação e solicitando inclusive que o docente acompanhe os 47 

alunos. (3) a Profa. Fátima expôs que na próxima reunião do CONSU o representante 48 

discente irá levar a questão sobre qual será a posição da UFSJ em relação ao 49 

consumo de drogas ilícitas dentro da instituição. (4) a Profa. Stella expôs que tem 50 

recebido reclamações de alunos sobre o fato de alguns professores estarem se 51 

ausentando das aulas que estão sendo ministradas por alunos estagiários. Diante da 52 

situação, considerada muito grave, o colegiado decidiu que será feita uma carta de 53 

orientação a todos os docentes responsáveis por alguma disciplina no curso de 54 

Química no atual semestre. (5) a Profa. Luciana perguntou se a aluna Yara Daiane de 55 

Sousa está em gozo de regime especial de estudos, uma vez que a mesma está 56 

matriculada em Química de Coordenação em RER e não aparece para fazer as 57 

provas. Foi respondido que a aluna não está em regime especial de estudos e sua 58 

presença para a realização das provas é obrigatória. Sem mais a ser tratado, a 59 

Presidente declarou encerrada a reunião às onze horas e trinta minutos, da qual eu, 60 

Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de Secretária da 61 

Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após ser lida e 62 

aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais membros presentes.  63 

 64 



São João del-Rei, 04 de outubro de 2016. 65 

 66 

Profa. Honória de Fátima Gorgulho 67 

Profa. Luciana Guimarães 68 

Prof. Luiz Gustavo de Lima Guimarães 69 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 70 

Profa. Stella Maris Resende 71 

Discente Rafael Faria Valdo 72 


